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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:96
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Περί µετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται
επί της οδού Σολωµού της ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.17/
2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την µετατόπιση
του περιπτέρου, ιδιοκτησίας κας Αγνής Κωτούλα, που βρίσκεται επί της
οδού Σολωµού (πλησίον Αστυνοµικού Τµήµατος), σε νέα θέση επί της οδού Σολωµού στην Πλατεία ∆εξαµενής και συγκεκριµένα στην ανατολική πλευρά της πλατείας και µέσα από το πεζοδρόµιο, της ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε το τοπογραφικό σχέδιο.
Η µετατόπιση του περιπτέρου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας Περιπτέρων, υπό την επίβλεψη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ενώ η ευθύνη της µετατόπισης και η δαπάνη θα βαρύνει τον δικαιούχο-αιτούντα».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.17/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.πρωτ.35504/04.11.
2016 & 2524/26.01.2017 αιτήσεις της κας Αγνής Κωτούλα, ιδιοκτήτριας
του περιπτέρου, µε το σχετικό τοπογραφικό, το υπ’ αριθ.πρωτ.38954/01.
12.2016 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων ∆ήµου Αιγιαλείας, την
υπ’ αριθ.10/2017 απόφαση Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, περί σύµφωνης γνώµης για τη µετακίνηση του εν
λόγω περιπτέρου, το υπ’ αριθ.πρωτ.1012/15/30-β/21.02.2017 έγγραφο
του Τµήµατος Τροχαίας Αιγίου, την Κανονιστική Πράξη Λειτουργίας
Περιπτέρων ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση µετατόπισης του περιπτέρου, ιδιοκτησίας κας Αγνής
Κωτούλα του Χαραλάµπους, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σολωµού
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της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου, πλησίον του Αστυνοµικού Τµήµατος
Αιγίου, σε νέα θέση επί της οδού Σολωµού έµπροσθεν της Πλατείας ∆εξαµενής και συγκεκριµένα στην ανατολική πλευρά, µέσα από το πεζοδρόµιο σε κοινόχρηστο χώρο, σύµφωνα µε το τοπογραφικό σχέδιο.
Η µετατόπιση του περιπτέρου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Κανονιστική Πράξη Λειτουργίας Περιπτέρων ∆ήµου
Αιγιαλείας, υπό την επίβλεψη του αρµοδίου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, ενώ η ευθύνη της µετατόπισης
και η δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο-αιτούντα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 96/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:97
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας
«Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου», µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/
2016, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας µε ίδια µέσα».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Χαράλαµπου Στεφανίδη, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε:
1. Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του ∆ΚΚ Ν.3463/06.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 61 Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Β/16-062011).
Και έχοντας υπόψη:
- Την υπ’ αριθµ.πρωτ.13611/12-05-2016 σύµβαση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» µε ηµεροµηνία λήξης εκτέλεσης εργασιών αυτής την 12-012017.
- Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα τις προκύπτουσες ανάγκες στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Αιγίου, όσον αφορά τις εργασίες ταφής-εκταφής, καθαρισµού, συντήρησης κ.τ.λ. µετά την λήξη της
ανωτέρω υπάρχουσας σύµβασης παροχής υπηρεσίας.
- Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχης ειδικότητας υπαλληλικό προσωπικό στον ∆ήµο Αιγιαλείας που να µπορεί να ασκεί τα καθήκοντα που
απαιτούνται για την συντήρηση, λειτουργία, καθαρισµό, συντήρηση, ταφή, εκταφή στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Αιγίου.
Παρακαλούµε, για την έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας:
«Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/
2016, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας µε ίδια µέσα,
µε εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους
2017 µε Κ.Α.45-6262.015 και µε χρονική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης όπως αυτή
καθορίζεται τόσο ως προς το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών,
την διάρκεια και τη περιοχή εκτέλεσής της στην αριθµ.6/2017 µελέτη της
υπηρεσίας µας.
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Οι ανωτέρω εργασίες προτείνεται να γίνουν µε απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/
2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου
& Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Χαράλαµπου Στεφανίδη
και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.πρωτ.13611/12.05.2016 σύµβαση της
παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή,
εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου», η οποία λήγει στις 12.01.2017, το γεγονός ότι αφενός µεν ο ∆ήµος Αιγιαλείας πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα
τις προκύπτουσες ανάγκες στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Αιγίου και αφετέρου δεν υπάρχει αντίστοιχης ειδικότητας υπαλληλικό προσωπικό το οποίο να µπορεί να ασκεί τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εκτέλεση
της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)∆ηµητρίου Μπούρδου και 2)Χρήστου Λαϊνά,
οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και δύο (2)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας µε ίδια µέσα, ενδεικτικού προϋπολογισµού 24.800,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, µε εγγεγραµµένη πίστωση στον
προϋπολογισµό ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, µε Κ.Α.456262.015 και µε χρονική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας δώδεκα (12)
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, όπως αυτή καθορίζεται τόσο ως προς το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη διάρκεια και τη περιοχή εκτέλεσής της στην υπ’ αριθ.6/2017 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 97/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:102
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο: «Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού (Ε.Φ.∆.) του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε:
1.-Το άρθρο 94, παρ.2 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο «η
αρµοδιότητα της σύστασης επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισµάτων της
οικείας επιτροπής, καθώς και η τήρηση µητρώου καταναλωτών», µεταβιβάζεται πλέον στους ∆ήµους όπως αυτοί συγκροτούνται σύµφωνα µε τα
άρθρα 1 και 2 του Ν.3852/2010.
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 191) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152), σύµφωνα µε το οποίο οι επιτροπές φιλικού διακανονισµού έχουν διετή θητεία, είναι τριµελείς και αποτελούνται από:
- Έναν δικηγόρο, µέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συµβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως Πρόεδρο.
- Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που προτείνεται µε την αναπληρωτή του από το διοικητικό συµβούλιο του επιµελητηρίου.
- Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται, µε την αναπληρωτή του από τα διοικητικά συµβούλιά τους.
(σε περίπτωση που δεν υπάρχει τοπική ένωση καταναλωτών, προτείνεται
µέλος εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Αιγίου µε τον αναπληρωτή
του).
Έχοντας υπόψη:
α)Την υπ’ αριθ.108/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου περί συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής καθώς και της θητείας αυτής η οποία λήγει στις 5-03-2017.
β)Το αριθ.πρωτ.2053/30-01-2017 έγγραφο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου περί ορισµού εκπροσώπων του στην εν λόγω Επιτροπή.
γ)Το αριθ.πρωτ.232/15-02-2017 έγγραφο του Επιµελητηρίου Ν. Αχαΐας περί ορισµού εκπροσώπων των στην ανωτέρω Επιτροπή.
δ)Το αριθ.πρωτ.2178/21-02-2017 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Αιγίου περί ορισµού εκπροσώπων των.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας για λήψη απόφασης
σύστασης επιτροπής φιλικού διακανονισµού για το υπόλοιπο της θητείας
µέχρι 31-08-2019, αποτελούµενης από:
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- Την κα Αικατερίνη Οικονοµοπούλου εκπρόσωπο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Αιγίου ως Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωτή της
τον κ. Αλέξανδρο Μανωλόπουλο.
- Τον κ. Ευστράτιο Βαρδάκη, εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Αχαΐας (παράρτηµα Αιγίου) µε αναπληρωτή του τον κ. Αριστείδη
Τηλιγάδα.
- Τον κ. Παναγιώτη Γεωργόπουλο του Χρήστου εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου µε αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Καυκά του Ιωάννη.
- Χρέη γραµµατέα της επιτροπής θα εκτελεί η δηµοτική υπάλληλος
κα Κωνσταντίνα Τζίφα, του Τµήµατος Ρύθµισης ∆ραστηριοτήτων,
Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών & Απασχόλησης &
Τουρισµού της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
- Η θητεία της εν λόγω επιτροπής λήγει στις 31-08-2019.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ.108/2015 προηγούµενη απόφαση του, περί συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού ∆ήµου Αιγιαλείας µε θητεία η οποία λήγει στις 05.03.2017, το υπ’ αριθ.πρωτ.2053/30.01.2017 έγγραφο
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, περί ορισµού εκπροσώπων του στην
εν λόγω Επιτροπή, το υπ’ αριθ.πρωτ.232/15.02.2017 έγγραφο του Επιµελητηρίου Ν.Αχαΐας, περί ορισµού εκπροσώπων των στην ανωτέρω Επιτροπή, το υπ’ αριθ.πρωτ.2178/21.02.2017 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Αιγίου, περί ορισµού εκπροσώπων του, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2251/1994 (Φ.Ε.Κ.191/τ.Α/16.11.
1994) «Προστασία των καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3587/2007 (Φ.Ε.Κ.152/τ.Α/10.07.2007) «Τροποποίηση και συµπλήρωση
του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 149)», της παρ.2 του άρθρων 94 & του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε είκοσι τρεις
(23) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τη συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού
(Ε.Φ.∆.) ∆ήµου Αιγιαλείας, αποτελούµενη από τους:
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- Αικατερίνη Οικονοµοπούλου, εκπρόσωπο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Μανωλόπουλο.
- Ευστράτιο Βαρδάκη, εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Αχαΐας (παράρτηµα Αιγίου), µε αναπληρωτή τον Αριστείδη Τηλιγάδα.
- Παναγιώτη Γεωργόπουλο του Χρήστου, εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου, µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Καυκά του Ιωάννη.
Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής θα εκτελεί η δηµοτική υπάλληλος
Κωνσταντίνα Τζίφα, του Τµήµατος Ρύθµισης ∆ραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών & Απασχόλησης & Τουρισµού της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής
Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής λήγει στις 31.08.2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 102/2017.
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

Α∆Α: 6Υ6ΒΩ6Χ-ΒΩ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:103
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
1
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Σύνταξη πράξης αναλογισµού στη ζώνη παραλίας στην περιοχή Πεύκα Καµαρών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αριθ.πρωτ.490/20.02.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, στην οποία ζητήθηκε από την
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το υπ’ αριθ.πρωτ.1969/23.01.2017 έγγραφό της, η σύνταξη πράξης αναλογισµού στη ζώνη παραλίας στην περιοχή
Πεύκα Καµαρών για τη διάνοιξη του παραλιακού δρόµου, µας ενηµέρωσε ότι για την εκπόνηση της µελέτης "Σύνταξη πράξης αναλογισµού στη
ζώνη παραλίας στην περιοχή Πεύκα Καµαρών" απαιτείται µελετητής µηχανικός από την κατηγορία Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) όπου η Υπηρεσία δεν διαθέτει, ούτε το απαιτούµενο και αναγκαίο προσωπικό, ούτε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό, ούτε το κατάλληλο λογισµικόπρογράµµατα Η/Υ (software) για την προαναφερθείσα κατηγορία µελετών, και µας γνώρισε ότι η Υπηρεσία αδυνατεί να συντάξει τη µελέτη
"Σύνταξη πράξης αναλογισµού στη ζώνη παραλίας στην περιοχή Πεύκα
Καµαρών".
Η ανωτέρω µελέτη µπορεί να εκπονηθεί από ιδιώτες µελετητές, οι
οποίοι διαθέτουν τα απαιτούµενα από τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα.
Η ανάθεση της µελέτης, θα γίνει σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο,
κατ’ εφαρµογή του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Με βάσει τα ανωτέρω εισηγούµαι την ανάθεση της µελέτης "Σύνταξη πράξης αναλογισµού στη ζώνη παραλίας στην περιοχή Πεύκα
Καµαρών" για την κατασκευή του παραλιακού δρόµου να γίνει σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο, κατ’ εφαρµογή του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ.1969/23.01.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.πρωτ.490/20.02.2017
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’
αριθ.25/2017 Πρακτικό συνεδρίασης Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καµαρών ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.18/2017 Πρακτικό συνεδρίασης Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας,
την υπ’ αριθ.πρωτ.183/25.01.2017 Βεβαίωση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Λεωνίδα Καράµπελα, περί αδυναµίας σύνταξης της µελέτης «Σύνταξη πράξης αναλογισµού στη ζώνη παραλίας στην περιοχή Πεύκα Καµαρών» από την εν λόγω Υπηρεσία δεδοµένου ότι αφενός µεν δεν διαθέτει εξειδικευµένο Μηχανικό και αφετέρου
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το απαραίτητο λογισµικό (software), καθώς επίσης και τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ στο συγκεκριµένο θέµα ψηφίζει και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καµαρών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Παναγιώτης Περλέγκας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 80 του Ν.3852/2010, δεδοµένου ότι το εν λόγω θέµα αφορά ειδικά την ανωτέρω Τοπική Κοινότητα, πλην
των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Φιλιππόπουλου και 4)Βασιλείου Τοµαρά και του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει
«παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα εννέα (19) ψήφους υπέρ και πέντε (5) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση εκπόνησης της µελέτης «Σύνταξη πράξης αναλογισµού στη ζώνη παραλίας στην περιοχή Πεύκα Καµαρών», από ιδιώτη µελετητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω αδυναµίας της
∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, σύνταξης της εν λόγω µελέτης, δεδοµένου ότι δεν διαθέτει εξειδικευµένο Μηχανικό καθώς
και το απαραίτητο λογισµικό (software).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 103/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:106
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
1

Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 7ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου
στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και
µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου
και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της T.K.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και
µορφωτικής δραστηριότητας», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.4529/13-22017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά δύο µήνες.
Την 23-10-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 36.381,21 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 22-1-2016.
Με την µε αρ.49/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δυο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-3-2016.
Με την µε αρ.226/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δυο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-5-2016.
Με την µε αρ.337/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δυο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-7-2016.
Με την µε αρ.507/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-102016.
Με την µε αρ.614/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-12-2016.
Με την µε αρ.47/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-2-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.4529/13-2-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 22-4-2017, καθότι εκκρεµεί η
σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των
απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου να καταστεί
δυνατή η περαίωση του έργου.
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Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (02) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 22-4-2017, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του
έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.49,
226, 337, 507 & 614/2016 και 47/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε
τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις προθεσµίας περαίωσης
του έργου «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον
προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας»,
τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.4529/13.02.2017 αίτησή του
ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς
επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ. Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Βασιλείου Τοµαρά
και 3)∆ηµητρίου Παναγιωτακόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα
και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλος
και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα εννέα
(19) ψήφους υπέρ και πέντε (5) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της έβδοµης (7ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης
του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον
προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ. ∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας», κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 22.04.2017, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 106/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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